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DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM

Hotline: 0934 040 332
Email: dlnangmoi@gmail.com - Website: www.dulichnangmoi.com

Tour Du lịch Miền Tây - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng 2022
Thời gian: 2 Ngày 2 Đêm

Mã Tour: TN-450 - Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Tour du lịch Miền Tây: Du lịch Cà Mau - Chu du miền Đất Mũi, nơi cuối cùng của tổ quốc để cảm nhận
hết cái "chất" của vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long rộng lớn với hệ sinh thái rừng ngập mặn rất đa dạng và
phong phú. Đến với điểm du lịch Cà Mau, du khách được thăm cột mốc toạ độ quốc gia, ngắm rừng, ngắm
biển, chiêm ngưỡng ráng chiều ẩn hiện trên vùng trời biển bao la, được chinh phục những cây số cuối cùng
của con đường thiên lý Việt Nam, tận hưởng cảm giác đi canô qua sông Cửa Lớn, Ông Trang, Rạch Tàu, ...

 

Quý khách có thể tìm hiểu thêm một số thông tin cho chuyến trải nghiệm Tour du lịch Cà Mau hoặc nếu
có thêm thời gian Quý khách có thể đặt Tour du lịch Cà Mau 3 ngày 2 đêm để có cơ hội trải nghiệm và
khám phá nhiều hơn về văn hóa và con người Miền Tây. Nếu quý khách có nhiều thời gian hơn trong hành
trình về với Miền Tây có thể tham gia tour du lịch Miền Tây 4 ngày 3 đêm từ Sài Gòn để có thể tận hưởng
hết vẻ đẹp nơi đây.www.D
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https://www.dulichnangmoi.com/tour-du-lich-mien-tay-gia-re.html
https://www.dulichnangmoi.com/tour-du-lich-ca-mau-gia-re.html
https://www.dulichnangmoi.com/du-lich-dat-mui-ca-mau.html
https://www.dulichnangmoi.com/tour-du-lich-ca-mau-3-ngay-2-dem.html
https://www.dulichnangmoi.com/tour-du-lich-ca-mau-gia-re-4-ngay-3-dem.html
https://www.dulichnangmoi.com/
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Cà Mau biển gọi

ĐÊM 01: TP HCM - CÀ MAU

Tối 21h30: Xe và hướng dẫn viên của chúng tôi sẽ đón quý khách tại điểm hẹn (65 Trần Hưng Đạo,
Quận 1) và bắt đầu hành trình tour du lịch đi Miền Tây khám phá vùng Đất Mũi.

NGÀY 01: CÀ MAU - NĂM CĂN - ĐẤT MŨI

(Dùng bữa: sáng, trưa, tối)

Sáng 06h00: Đoàn đến Năm Căn, xe đưa quý khách dùng điểm tâm sáng và vệ sinh, nghỉ ngơi thư giãn
tại nhà hàng.
09h00: Tiếp tục hành trình chinh phục những cây số cuối cùng để đến Đất Mũi, Đoàn qua sông Cửa Lớn,
Ông Trang, Rạch Tàu, tới mũi Cà Mau, Quý khách đặt chân lên mảnh đất cực nam của tổ quốc, ngắm mũi
Cà Mau, khu rừng ngập mặn lớn thứ hai trên thế giới, Chợ Nổi Cà Mau, Bảo Tồn Đa Dạng Sinh Học - Hệ Sinh
Thái Rừng Ngập Mặn - Vuông Tôm, Rừng Kháng Chiến. Đoàn chụp hình lưu niệm tại cột mốc tọa độ quốc
gia và panô biểu tượng mũi Cà Mau. Dùng cơm trưa tại nhà hàng Đất Mũi.

12h30: Trở về tham quan thị trấn Năm Căn- thị trấn cực nam của Tổ Quốc, quý khách tham quan tượng
đài Phan Ngọc Hiển, chợ Năm Căn.

Trên đường về lại trung tâm, quý khách ghé tham quan Sân chim trong lòng thành phố Cà Mau; một thế
giới của hàng vạn cá thể chim, cò nằm giữa lòng thành phố vô cùng đặc biệt. Tham quan Đền thờ Bác Hồ,
nhà sàn, ao cá Bác Hồ; một công trình vô cùng hoành tráng thể hiện tình yêu thiêng liêng của quân dân Cà
Mau với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Chiều 14h00: Đoàn về tới khách sạn, làm thủ tục nhận phòng. Quý khách tự do nghỉ ngơi tại khách sạn.
18h00: Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng.
Tối: Quý khách dùng cơm tối tại nhà hàng tự do khám phá Cà Mau về đêm, nghỉ đêm tại Cà Mau.
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Thưởng thức món đặc sản cua biển Cà Mau

NGÀY 02: CÀ MAU - BẠC LIÊU - SÓC TRĂNG - TPHCM

(Dùng bữa: sáng, trưa)

Sáng 07h00: Quý khách dùng điểm tâm tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng.

08h00: Khởi hành về TP Hồ Chí Minh. Trên đường đi xe đưa quý khách viếng nhà thờ Cha Diệp hay còn gọi
là nhà thờ Tắc Sậy, tiếp tục hành trình về Bạc Liêu, xe đưa quý khách tham quan và chụp hình tại nhà công
tử Bạc Liêu (Một trong những ngôi nhà lớn nhất miền tây nam bộ thời bấy giờ). Đoàn ghé viếng đền thờ Mẹ
Nam Hải. Tiếp tục hành trình Quý khách viếng mộ cố Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, người sáng tác ra bài Dạ Cổ
Hoài Lang, tiền đề của nghệ thuật ca ra bộ, cải lương rất đặc sắc của Nam Bộ. Đoàn ghé viếng Quan Âm
Phật Đài - Mẹ Nam Hải.

11h00: Đoàn tiếp tục khởi hành đi Sóc Trăng, đến Sóc Trăng, đoàn viếng Chùa Mã Tộc (Chùa Dơi), Chùa
Đất Sét, là những ngôi chùa cổ của người Khơme nổi tiếng tại Sóc Trăng. Đoàn dùng cơm trưa tại nhà
hàng.

Chiều 13h30: Đoàn khởi hành về lại TP HCM theo trục Quốc Lộ 1. Tham quan chiêm ngưỡng cây cầu đẹp
nhất miền Tây nối liền hai bờ sông Hậu - cầu Cần Thơ. Trên đường về Quý khách mua đặc sản Miền Tây
như Nem Lai Vung, trái cây miền sông nước,... về làm quà cho người thân.

20h00: Về đến TP HCM, xe đưa đoàn về điểm đón ban đầu, kết thúc chương trình tham quan Tour Cà
Mau 2 ngày và hẹn gặp lại quý khách./.

BẢNG GIÁ TOUR
Giá Tour du lịch áp dụng năm 2023 và được tính bằng tiền Việt Nam theo đơn vị Việt Nam Đồng (VND)
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Khởi hành Khách sạn Giá vé Phương Tiện

10/7 3 Sao 1,600,000đ Xe giường nằm

Lưu ý:
• Giá Tour du lịch có thể thay đổi tùy vào thời điểm khởi hành của quý khách và các dịp Lễ, Tết.
• Giá vé trẻ em áp dụng từ 5 - 10 tuổi (Tour trong nước).
• Giá vé người lớn áp dụng từ 11 tuổi trở lên (Tour trong nước).
• Trẻ em từ 02 - 11 tuổi và Trẻ em dưới 02 tuổi khi đi Tour du lịch nước ngoài sẽ được tính phí từng trường
hợp.
• Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp tình hình thực tế.
Quý khách Đặt Tour Du Lịch qua điện thoại xin vui lòng đọc "Mã Tour", xin trân trọng cảm ơn!

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

GIÁ TOUR BAO GỒM:

- Thuê xe du lịch 16 chỗ - 45 chỗ đời mới máy lạnh đưa đón tham quan suốt tuyến (Tùy theo số lượng
đoàn).
Tiêu chuẩn khách sạn gồm:
+ Resort 3 sao: ÁNH NGUYỆT, QUỐC TẾ.
+ Khách sạn 2 sao: CÔNG ĐOÀN, HẢI CHÂU.
(Khách sạn bố trí 2 - 3 khách/ phòng. Trường hợp khách thứ 3 ở ghép cùng hoặc phụ thu tiền phòng đơn để
được bố trí riêng phòng).
- Ăn tất cả các bữa ăn ghi trong chương trình:
+ 01 Bữa sáng thường: Tiêu chuẩn - 50.000đ người/bữa.
+ 01 Bữa sáng Buffet tại khách sạn.
+ 03 Bữa chính (Trưa - Tối): Tiêu chuẩn - 100.000đ/người/bữa.
Khách hàng được hưởng các dịch vụ kèm theo trong giá tour trọn gói bao gồm:
+ Vé tham quan theo chương trình.
+ Phí tàu thuyền tham quan đảo.
+ Nước uống tinh khiết trên xe.
+ Khăn lạnh hàng ngày.
+ Thuốc y tế theo tour.
+ Nón du lịch công ty.
+ Hướng dẫn viên Tiếng Việt trọn tour.

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:

- Các dịch vụ ngoài không bao gồm trong giá tour mà khách hàng sử dụng riêng như: ăn uống ngoài - giặt
ủi - điện thoại...
- Vé vào cổng các khu vui chơi tại các mục (Chi phí tự túc).
- Tiền bồi dưỡng cho nhân viên phục vụ.
- Thuế giá trị gia tăng (VAT).
- Phụ phí phòng đơn:
+ Khách sạn 3 sao: 300.000đ (Standard).
+ Khách sạn 2 sao: 250.000đ (Standard).
- Phụ thu người nước ngoài: 250.000đ.
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GIÁ VÉ DÀNH CHO TRẺ EM:

- Trẻ em dưới 4 tuổi: Được miễn phí vé dịch vụ (ăn chung, ngủ chung với cha mẹ). Hai người lớn chỉ được
kèm 1 trẻ em dưới 4 tuổi, em thứ hai trở lên phải mua ½ vé.
- Trẻ em từ 4 - 10 tuổi: Mua 75% vé dịch vụ (ăn riêng, ngủ chung với cha mẹ). Hai người lớn chỉ được kèm 1
trẻ em 4 - 10 tuổi, em thứ hai trở lên phải mua 1 suất giường đơn.
- Trẻ em từ 10 tuổi trở lên: Mua một vé như người lớn.

QUY ĐỊNH HỦY TOUR:

- Hủy tour sau khi đăng ký (01 ngày), Công ty phát tiền cọc 10%.
- Hủy tour trước ngày khởi hành 07 ngày, Công ty hoàn trả lại 50% giá tour.
- Hủy tour trước ngày khởi hành 05 ngày, Công ty hoàn trả lại 30% giá tour.
- Hủy tour trước ngày khởi hành trong vòng 02 ngày, Công ty không hoàn trả lại tiền./.

DU LỊCH NẮNG MỚI
Văn phòng Đặt Tour

81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM
Hotline: 0934 040 332

Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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